
ITOMANTA
JUDETUI, COVASNA

coMUNA MOAC$A
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. II2O2O
privind validarea Dispozi{iei primarului nr. 112020 privind acoperirea definitivl din

excedentul anului precedent a deficitului sec{iunii de dezvoltare
a bugetului local, sursa A

Consiliul Local al Comunei Moacqa, jude{ul Covasna, in qedin{I ordinar5;
AvAnd in vedere Referatul de aprobare nr. 55/13.0I.2020 al primarului comunei

Moacqa pentru validarea Dispozifiei Primarului nr. 112020 privind acoperirea definitivd din
excedentul anului precedent a deficitului secliunii de dezvoltare a bugetului local, sursa A;

Raportul de specialitate nr. 56113.01.2020 al Compartimentului financiar-contabil,
impozite Ei taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Moacqa;

Avdnd in vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea

domeniului public qi privat, patrimoniu, economic, buget, finanle, agriculturd gi dezvoltare

regionald Ei a Comisiei pentru administralie locald, juridicd, ordine publicd, legislatia muncii qi

disciplind, amenajarea teritoriului, urbanism gi protec{ia mediului al Consiliului local al comunei
MoacEa;

AvAnd in vedere HotdrArea Consiliului local nr. l8l20l9 privind aprobarea bugetului
local al comunei Moacqa pe total qi pe secliunile de funclionare Ei de dezvoltare, precum gi

aprobarea Programului de investilii pe anul 2019;
Av6nd in vedere Dispozilia Primarului nr. 112020 privind acoperirea definitivd din

excedentul anului precedent a deficitului secliunii de dezvoltare a bugetului local, sursa A;
Avdnd in vedere pct. 5.17.3. alin. (1) lit. b din O.M.F.P. nr. 3571/13.12.2019 pentru

aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exerciliului bugetar al anului 2019;
in conftrmitate cu prevederile art. 19 alin. (2), art. 58 alin. (1) lit. c qi art.58 alin.

(1^4) din Legea nr.27312006 privind finanfele publice locale, cu modificdrile 9i completdrile
ulterioare;

in temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. a, aft. 139 alin. (3) lit. a;i
afi. 196 (l) lit. a din O.U.G. nr. 5712079 privind Codul administrativ, cu completdrile
ulterioare;

HorAnA$rE
Art. 1. - Se aprobd validarea Dispoziliei Primarului comunei Moacqa nr. 112020

privind acoperirea definitivd din excedentul anului precedent a deficitului secliunii de

dezvoltare a bugetului local, sursa A, in suma de260.167 lei, anexd laprezenta hotdrdre din
care face parte integrantd.

Art. 2. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se insdrcineazd, primarul
comunei MoacEa Ei Compartimentul financiar-contabil, impozite qi taxe locale din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Moacqa.

Moacqa, \a 23 ranuarie 2020,

PRESEDINTE DE SEDINTA
Contrasemneazil

Secretar general al comunei
Fi.iliip-Fuer M. Zelinda

Prill Grlbor
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A Nexn" Lrt

nouANta
JUDETUL COVASNA
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coMLrNA MOAC$A
PzuMAR

DISPO ZIT IA Nr' 112020

privind acoperirea u-tlrglt"l"fiT*lJ:,,,?l$#^li:ixt;1,- denciturui sec(iunii

Primarul Comunei Moacqa, judeful Cova-sna;. 
^

Avand in vedere Raporrul *. rzTog.o l.2o2O al Compartimentului contabilitate din

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Moacaa;

Avdnd in vedere , c6 acoperrr.u a.iiritiv[ din excedentul anului precedent a deficitului

secliunii a. a.rroiiur. 
'a 

bugetului local - sursa A, se poate face in baza dispozitiei

ordonatorului principal de credite, in iiirrtin care deficitul'rezultat lg sfdrqitul exerciliului

bugetar este mai *iJruo.gal cu sumel;;;;;b;,i " \b?.^lotdr^rilor 
autorit'lilor deiiberative

pentru destinaliite pr*arui.la at't.S8 ,iiriijlit a qi b din Legea1rr'27312006 privind finanlele

oublice Iocale, cu modificdrile Ei completirile ulterioare'. 
in conformitate cu arr. sg urin."iir+l oi" Legea 27312006 privind finanlele pubrice

locale, cu modificdrile gi complet6rif. uftoiouie, r"speJtiv pct' 5' tZ':}lin '(1) lit'b' din Ordinul

Ministrului Finanleior i'ublice nr' 375lll3'12'2019; , .t 1^i ^1:^ t 1

in conformitate cu prevederile un. fSi alin ( 1 ) lit'c Ei aft' 196 alin'( 1 ) lit' b din OUG

w. 57 l2Ol9 privind codul administrativ;

DISPUNE
a

Art. 1.- ,i..op.rir.u definitiv6 din excedentul anului precedent a deficitului secliunii de

dezvoltare a bugetuiui local in suma de260'167 lei' ,.

Lrt,Z- Cu aducerea la indeplinire a frezentei dispozilii se ins[rcineazd plimalul

comunei qi d_na rauiJn i*n din cairul 
"p"riiurri 

de specialitate al prima,ului comunei

Moacqa.

Moacga, ia 08 ianuar\e2020

'flffi"'

Contrasemneza
Secretar general al

comunei
Fiiliip Fuer M Zelinda
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